Augustus 2021, Assendelft Waterrijk
Aan de bewoners van Waterrijk
Beste Buur,
Wat hebben we je weer veel te vertellen! Na het nieuws in het kort, willen we je
vooral enthousiasmeren voor het burenweekend van 24-25-26 september. Op de
achterkant lees je meer informatie. Kijk voor het hele programma en alle details op
onze website. Het wordt fantastisch, met een bingo, jumpevent, Hollandse spellen
en een heuse Buurtcamping met BBQ en activiteiten. Dat wil je echt niet missen! En
wil je komen kamperen? Wees er dan snel bij, want we hebben dit jaar maar 25
plaatsen.

Nieuws in het kort
• Babbels live komt ons park verrijken op 11 juni 2022. Van André Hazes Jr. tot de Snollebollekes. Dat wordt
natuurlijk een groot feest. De kaartverkoop is gestart op babbelslive.nl
• Om Babbels live mogelijk te maken, moeten we de heuvel en een deel van de bloementuin verplaatsen. De
heuvel wordt gelukkig door Ad de Lange van Babbels Live verplaatst. Wij doen de bloementuin en kunnen
weer veel handjes gebruiken! Hier volgt meer informatie over in de volgende nieuwsbrief.
• De gemeente heeft een stuk van ons park in optie gegeven om te verkopen aan Brügemann Kaas. Dit was bij
ons bekend ten tijde van de overdracht, maar nu blijkt dat bij verkoop Babbelslive na 2022 niet kan
terugkomen. Dat vinden we heel spijtig. Daarom hebben wij ingesproken in de gemeenteraad om ze te
overtuigen het stuk niet te verkopen– nieuwsgierig naar onze inbreng? Kijk dan op onze website onder het
Archief bij Gemeente. Meer nieuws volgt de volgende keer.
• Het HONDENUITRENVELD – is in aantocht 😊 HOOTS
Hekwerken heeft ons een fantastisch aanbod gedaan
waardoor dit nu al mogelijk wordt. We denken dat het
hondenuitrenveld kort na de Buurtcamping wordt
aangelegd. We hebben nog geen vrijwilligers voor het onderhoud van het hondenuitrenveld. Dus bij deze
een oproep aan alle enthousiaste hondeneigenaren om een mooie ploeg met elkaar samen te stellen.
• De gemeente heeft ons gevraagd om plek te bieden voor een jongerenontmoetinsplaats in ons park.
Natuurlijk hebben we “JA” gezegd. In ons park is iedereen welkom, dus ook de jongeren! We zijn nu in
overleg en hopen jullie meer te kunnen informeren in onze
volgende nieuwsbrief.
• Elke 1e zaterdag van de maand doen we gezamenlijk het
onderhoud. Jij bent altijd welkom. We starten om 11.00 uur. De
eerstvolgende keer is 4 september
• NEE/NEE wordt JA – De voorlaatste keer hebben we twee
klachten ontvangen van mensen met een NEE/NEE-sticker die
toch onze nieuwsbrief door de bus hadden gekregen. De keer
daarop hebben we de NEE/NEE-stickers overgeslagen en kregen
we heel veel meldingen van mensen die de nieuwsbrief hadden
gemist en graag willen ontvangen. Daarom hebben we besloten de NEE/NEE-stickers toch te lopen. We
proberen een administratie bij te houden wie ons nieuws echt niet wil ontvangen. Laat het ons weten.
• We zijn volop in de socials – volg ons op Instagram: @stichtinggroenwaterrijk, Facebook: Stichting Groen
Waterrijk en uiteraard op www.groenwaterrijk.nl
Wil jij ook een bijdrage doen?
Maak je donatie over naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk.
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Bingo voor de hele Buurt
19:00 – 20:00 Inloop en kaartverkoop bij de grote tent op het basketbalveld
Er zijn vijf verschillende rondes. De bingokaarten voor ronde één tot en met vier kosten per
stuk € 1,-. Bij ronde vijf kost een bingokaart € 2,-. Er zijn verschillende (non-alcoholische)
dranken te koop voor € 1,-. Alle eventuele opbrengsten komen ten goede van de
doorontwikkeling van het park. Zin in alcohol? Gewoon lekker meenemen
20:00 – 22:00 15x kans op toffe prijzen! Met lekkere hapjes verzorgt door de Ar Rahma Moskee
We gaan beginnen – Er worden geen kaarten meer verkocht.
Kijk voor alle prijzen en meer informatie op www.groenwaterrijk.nl

Zaterdag

10:00-13.00 Tent opzetten met lunch (alleen voor campinggasten)
18:00-20.00 BBQ (alleen voor campinggasten en vrijwilligers)
Zondag
8.30-11.00 Ontbijt (alleen voor campinggasten)
11.00-15.00 Activiteiten
11.00-12.00 Yogales van Mind Body Balance (gratis voor de hele buurt)
12.00-13.00 Boksles van Jolanda (gratis voor de hele buurt)
13.00-15.00 Spelen en knutselen (alleen voor campinggasten)
15.00-17.00 Opruimen
RESERVEER JE CAMPINGPLAATS VÓÓR 12 SEPTEMBER
Voor mensen met een kleine portemonnee is er een kleine prijs. Kijk voor informatie en
reserveringen op www.groenwaterrijk.nl of www.debuurtcamping.nl/camping/assendelft/

Bedankt landelijke
organisatie De
Buurtcamping! Jullie
en jullie sponsoren
maken dit geweldige
weekend mogelijk

Zaterdag
13.00-18.00 SPRINGEN EN SPELEN voor IEDEREEEEEEEEN
Groen Waterrijk wordt omgetoverd tot een waar pretpark 😊 En pret zullen we hebben. Met maar liefst 5
springkussens waarvan 2 stormbanen is er voor ieder wat wils. Ook de minder sportieve buur komt aan zijn
trekken. Zo kan je een potje levensgroot Jenga spelen of ringwerpen.. of wat dacht je van een potje darts.
Kijk voor alle spellen en springkussens op onze website!

20m <->

Zaterdag
20.30-22.30 Kampvuur
Kom je ook gezellig? Neem je eigen stoel/kleedje en
drinken mee. Wij zorgen voor marshmallows. Speel
je een instrument? Dan luisteren we graag. We
hebben al iemand met gitaar en stem 😊

10 m <->

Wil je helpen om dit fantastische weekend te
laten slagen? Wij kunnen jou goed gebruiken.
Bijvoorbeeld om bij een springkussen of spel te
staan, de receptie van de camping te runnen of
om de wc schoon te maken en het terrein op te
ruimen. Geef je op via info@groenwaterrijk.nl
We hebben op 20 september een info-avond.
Details volgen na aanmelding. Help je de hele
dag, dan is de BBQ en Buurtcamping gratis.

